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     Introdução 

 A Carnitina é uma amina que tem a função fundamental na geração de energia pela 

célula, facilitando a oxidação de ácidos graxos livres e geração de Adenosina Trifosfato (ATP). 

A Carnitina é sintetizada pelo organismo (fígado, rins e cérebro) em condições normais a 

partir de dois aminoácidos essenciais, a lisina e metionina, exigindo para sua síntese a 

presença de ferro, ácido ascórbico, niacina e vitamina B6. Tem função fundamental na 

geração de energia pela célula, pois age nas reações transferidoras de ácidos graxos livres do 

citosol para mitocôndrias, facilitando sua oxidação e geração de Adenosina Trifosfato (ATP).  

A Alopecia androgenética é caracterizada pela perda e afinamento progressivo dos 

cabelos e pode surgir em qualquer idade. É identificada como um quadro determinado 

geneticamente com a participação dos hormônios esteróides andrógenos. O folículo piloso 
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desenvolve-se em fases cíclicas alternadas de repouso e crescimento em um processo 

denominado ciclo capilar. As fases cíclicas são conhecidas como: 

Anágena: corresponde ao crescimento ativo do cabelo e dura de três a seis anos. 

Catágena: é o período de regressão, com duração de três semanas, onde há a 

interrupção da atividade folicular. 

Telógena: dura aproximadamente três meses, onde o cabelo morto é empurrado por 

um novo fio anágeno. 

 

 

 

 

 

  

 
     Descrição 

L-Carnitina L-Tartarato é uma forma patenteada, estável e não higroscópica de L-

Carnitina, utilizada para suplementos dietéticos e nutricionais e no tratamento da alopecia. 

 

 

     Propriedades 

A  L-Carnitina é responsável pela manutenção do metabolismo energético em todas 

as células do organismo. Transporta ácidos graxos através das membranas celulares até às 

mitocôndrias, onde ocorre a beta-oxidação (queima) para serem transformados em energia.  

L-Carnitina L-Tartarato estimula o crescimento capilar do couro cabeludo humano 

através da redução da apoptose e aumento da proliferação dos queratinócitos da matriz 

capilar, aumentando o número de fios e a taxa anágena/catágena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

L-Carnitina-L-Tartarato também aumenta a resistência física (energia), contribui para 

o equilíbrio dos triglicérides e ajuda na defesa do sistema imunológico. 

 
  

   Estudos 
L-Carnitina L-Tartarato no tratamento cosmético da alopecia. 

Pesquisadores do Departamento de Dermatologia da Universidade de Hamburgo, 

Alemanha, conduziram um estudo com o objetivo de avaliar se a L-Carnitina L-Tartarato pode 

estimular o crescimento capilar através do aumento do suprimento energético à matriz 

capilar na fase anágena, altamente proliferadora e consumidora de energia.  

Folículos capilares na fase anágena (VI) foram cultivados na presença de 0,5 – 5 mícron 

de L-Carnitina L-Tartarato, durante 9 dias Após 9 dias, os folículos capilares tratados 

apresentaram:  

Estimulação moderada, porém significativa, do alongamento do eixo capilar 

comparado ao controle tratado com veículo (P < 0,05);  

- Prolongamento da duração da fase anágena VI, redução da apoptose e aumento da 

proliferação dos queratinócitos da matriz capilar (P < 0,5);  

- Redução da imunorreatividade intrafolicular para o TGFbeta2 (um fator de 

crescimento chave promotor da fase catágena) e do receptor para TGFbeta2;  



 

 

- Redução da atividade das caspases 3 e 7, conhecidas em iniciar a apoptose, nos dias 

2 e 4, comparada ao controle, indicando que a L-Carnitina-L-Tartarato apresenta um efeito 

protetor nos folículos capilares.  

Os resultados do estudo sugerem que a L-Carnitina-L-Tartarato estimula o 

crescimento capilar através de estimulação da proliferação e da redução da apoptose dos 

queratinócitos foliculares in vitro. De acordo com os pesquisadores, esses resultados 

estimulam a exploração da administração tópica e nutracêutica da L-Carnitina-L-Tartarato 

como um tratamento adjuvante bem-tolerado e relativamente seguro no manejo da alopecia 

androgenética e outras formas de queda capilar.  

O estudo mostra que a L-Carnitina L-Tartarato estimula o crescimento capilar à medida 

que reduz a apoptose e aumenta a proliferação dos queratinócitos da matriz capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução de Carnitina Tartarato a 2% aumenta o número de fios e a taxa anágena/ 

catágena. 

Outro estudo também conduzido pelo pesquisador Foitzik K, foi realizado para avaliar 

o efeito da aplicação tópica da solução de Carnitina Tartarato 2% em voluntários com alopecia 

androgenética moderada. Foi um estudo prospectivo, duplo-cego, randomizado e placebo-

controlado.  

De acordo com os resultados, houve aumento do número total de fios terminais/cm² 

no couro cabeludo e da taxa anágena/ telógena após 6 meses de tratamento 
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Loção de Carnitina Tartarato a 2% aumenta o ATP no cabelo humano. 

O metabolismo energético é um pré-requisito essencial para o crescimento de cabelos 

saudáveis e fortes. Portanto, a determinação dos níveis de ATP na célula vivas é adequada 

para avaliar a atividade e a energia celular metabólica.  

A Carnitina Tartarato é um dos mais potentes bioativos que aumenta o conteúdo 

celular de ATP e, portanto, foi incorporada em uma solução (loção contendo Carnitina 

Tartarato 2%) e avaliada em um estudo placebo-controlado. Foi um estudo de comparação 

direita/ esquerda conduzido em homens saudáveis voluntários, com aplicação da loção duas 

vezes ao dia, durante 5 dias.  

Os valores mostraram um aumento significativo nos equivalentes em ATP no cabelo 

humano tratado com a Carnitina Tartarato. Esses efeitos não foram observados no grupo 

placebo.  

Essa excelente bioatividade da Carnitina Tartarato foi demonstrada em um segundo 

estudo, avaliando os efeitos após uma única aplicação de um shampoo contendo Carnitina 

Tartarato. Novamente, os níveis de ATP foram significativamente aumentados. 

 

Carnitina livre e total em concentrações plasmáticas de suínos após ingestão oral 

de L-carnitina. 

Este estudo foi realizado para investigar a biodisponibilidade dos diferentes ésteres 

de L-carnitina (acetil-L-carnitina e Lauroyl-L-carnitina) e sais (L-carnitina L-tartarato, L-

carnitina fumarato, L-carnitina citrato de magnésio) em relação ao base de L-carnitina livre. 

Seis grupos de cinco ou seis leitões receberam oralmente cada um, uma única dose de L-

carnitina equivalentes/ kg de peso corporal de cada um. Um sétimo grupo serviu de controle.  

As concentrações plasmáticas de Carnitina livre e total foram determinadas 1, 2, 3.5, 

7, 24 e 32 horas após a administração da dose única. Foram calculadas à área sob-a-curva 

(AUC) para avaliar a biodisponibilidade dos compostos da L-carnitina. AUC valores, calculados 

para o intervalo de tempo entre 0 e 32 horas, tanto para carnitina livre e total foram 



 

 

semelhantes para base de L-carnitina livre e os três sais de L-carnitina (L-carnitina L-tartarato, 

L-carnitina fumarato, L -carnitina citrato de magnésio), enquanto que os dos dois ésteres 

(acetil-L-carnitina, LAUROYL-L-carnitina) eram mais baixos. 

A administração de L-carnitina L-tartarato produziu uma maior AUC plasmática livre 

carnitina no intervalo de tempo entre 0 e 3,5 horas, do que a administração de outros 

compostos. Os dados deste estudo sugerem que a L-carnitina sais têm uma biodisponibilidade 

semelhante ao de L-carnitina livre enquanto L-carnitina ésteres têm uma menor 

biodisponibilidade. O estudo também sugere que a L-carnitina L-tartarato é absorvida mais 

rapidamente do que a L-carnitina de outros compostos. 

 
 

     Indicações 

 • Tratamento da alopecia.  

 • Auxiliar no combate ao colesterol, ao emagrecimento e a fadiga. Aumenta a 

resistência do sistema imunológico e deficiência primária de Carnitina (deficiência genética 

causa hipoglicemia, miopatia esquelética, cardiomiopatia e encefalopatia e outras alterações 

no crescimento e desenvolvimento da criança). 

  

 
     Concentração Recomendada 

Uso tópico para tratamento da Alopécia: 2,0% (pH de estabilidade: 4,0 a 8,0). 

Uso oral: 750mg por cápsula, tomar 2 cápsulas por dia, durante as refeições.  
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